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 בתוכנית מ"לקויות ללמידה"  שסיימו מחזור א המקומיות  והרשויות  שמות בתי ספר 

זכאות להתאמות  -ם זכאות/איתלמידיה  ונקבעה בעבור בשנת הלימודים תש"ף 
 בדרכי היבחנות 

תלמידים    • בעבור  המחוזית  בוועדה  לדיון  בקשות  להגיש  הלימודים  אין  בשנת  ט  בכיתה  שלמדו 

   .התוכנית "מלקויות ללמידה"בבתי הספר שבהם מתקיימת   תש"ף

 להלן רשימת בתי הספר: •

 שם רשות  מחוז  
סמל  
 שם מוסד  מוסד 

 הוד השרון  מרכז

 חט"ב השחר  444224

 חט"ב עתידים 444877

 חט"ב ראשונים 444349

  רעננה   מרכז

 בית חינוך אמית רננים  444679

 ישיבת בני עקיבא 440370

 חט"ב אלון 444133

 חט"ב השרון 444190

 חט"ב יונתן 444414

 חט"ב רימון  444398

 מיתרים )חדש( 442251

 ירושלים
 

-מכבים-מודיעין
 רעות

 אולםנת בנ"ע אורות   144717

 אמי"ת בנות מודיעין  442780

 אמי"ת בנים מודיעין  450270

 ישיבת בני עקיבא 165852

 אורט עירוני ד  344911

 ע"ש יצחק רבין עי"ס 144675

 ע"ש רא"ל מרדכי גור  144741

 עירוני א'  144683

 עירוני ה יצחק נבון  540500

 תיכון יחד  237354

 דמוקרטי  188086

 תיכון מכבים רעות 144329

  בית שמש  ירושלים

 אהבת ישראל בנים 353599

 אולפנת אהבת ישראל  460667

 אולפנת נוגה 238121

 אולפנת שעלי תורה 193185

 אמי"ת דביר לבנים 338418

 אמי"ת שחר  140202

 ישיבה שעלי תורה 144600

 וייס מקיף בית שמשברנקו  160432
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 שם רשות  מחוז  
סמל  
 שם מוסד  מוסד 

 קרית ביאליק חיפה 
 חט"ב אורט אפק 344218

 חט"ב דפנה 370999

 
 חיפה 

 קרית מוצקין 

 אולפנא סגולה  340380

 חט"ב יהונתן נתניהו 344374

 חט"ב ע"ש יצחק רבין 344366

 אור עקיבא חיפה 

 עקיבאאולפנת אמית אור  342170

 תיכון עתידים  344440

 נתיבות דרור  344598

 
 חיפה 

 
 כפר קרע 

 אל סלאם   348284

 תיכון עיוני עתיד  384016

 
  תל אביב 

 
  נתניה 

 בר אילן בנים 453605

 חט"ב תיכון ריגלר  441212

 ישיבת בני עקיבא 440347

 אילן תורני ואולפ' בר  440149

 תיכון תמר אריאל 470187

 מקיף אורט ע"ש גוטמן  471011

 מקיף טשרניחובסקי  440115

 מקיף ע"ש אלדד 441097

 מרים ילן שטקליס 566893

 נתן אלתרמן  566901

 עירוני מקיף שי עגנון  444950

 עירוני משה שרת 490037
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 שם רשות  מחוז  
סמל  
 מוסד שם  מוסד 

 ירכא צפון 
 חט"ב "אלרואיא" 247478

 אלסריסא  -חט"ב ב' ירכא   248187

  צפון 
 

  נצרת

 חטב ג' -אבן סינא  249052

 ב'  -אל זהראא  249045

 חט"ב א' אבן ח'לדון 249029

 חט"ב ע"ש תאופיק זיאד  248146

 מקיף "בית אלחכמה " 338657

 עומר בן אלח'טאב ד' 247148

  מעלות תרשיחא   צפון 

 אולפנת צביה מעלות 244111

 ישיבה תיכונית 460691

 מקיף אורט מעלות  240465

 מקיף תרשיחא 248062

  רהט  דרום 

 אלנג'אח  648204

 דאר אלקלם  648238

 מקיף "אבן רושד"  640797

 מקיף א'לנור 648113

 מקיף אלתקוא 648329

 אלראזימקיף רהט  648048

 תיכון סלמאן אלהוזייל 648030

  אילת   דרום 

 אולפנת תהילת ישראל  670208

 יצחק רבין  644690

 מקיף ע"ש מנחם בגין  644492

 מקיף עירוני גולדווטר  640052

 
 דרום 

 
 שדרות

 מקיף דתי  670232

 מקיף ע"ש גוטוירט  640318

 


